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DUYURU

Partilerimiz arasında bir süreden beri yürütülen çalıĢmaların bir
sonucu olarak Aralık 84'de üst düzeyde yöneticilerden oluĢan delegasyonların katılmasıyla bir toplantı yapıldı.
Toplantıda dünyada, bölgemizde ve Türkiye'deki son geliĢmeler
değerlendirildi. GörüĢmeler sonunda faĢizme ve emperyalizme karĢı
mücadelede güçlerini birleĢtirmeyi kararlaĢtıran partilerimiz,
TÜRKĠYE VE TÜRKĠYE KÜRDĠSTANI SOL BĠRLĠĞĠ (SOL
BĠRLĠK) adı altında bir güç birliği oluĢturdular.
Partilerimiz, SOL BĠRLĠK'in iĢlevini, görev ve amaçlarını belirleyen
bir deklarasyonla birlikte acil hedef olarak belirledikleri faĢist
yönetime son verilmesi için tüm demokrasi güçlerinin istemlerine
cevap veren ve onları barıĢ ve demokrasi mücadelesi için iĢbirliğine
çağıran demokratik bir programın kamuoyuna açıklanması kararını
aldılar.
SOL BĠRLĠK'i oluĢturan partilerimiz, aynı zamanda aĢağıdaki
duyurunun kamuoyuna sunulmasını kararlaĢtırdılar:
BaĢta ABD emperyalizmi olmak üzere en gerici emperyalist güçler,
uluslararası sorunları Ģiddet yoluyla çözmek, nükleer, kimyasal ve
konvansiyonel silahların yapımını tırmandırma, silahsızlanma ve barıĢ
yanlısı giriĢimleri engelleme politikasını bugün de var hızıyla
sürdürüyor ve dünyamızı bir nükleer savaĢ felaketiyle tehdit ediyorlar.
ABD'de Reagan'ın yeniden baĢkanlığa seçilmesi bu konudaki
kaygılarımızı artırıyor. ABD Nikaragua'daki devrimci yönetimi zorla
iĢbaĢından uzaklaĢtırmak için Grenada benzeri bir iĢgalin
hazırlıklarını yapıyor.

Bu nedenle emperyalizmin saldırgan politikasına karĢı durmak, savaĢ
yanlısı güçleri dizginlemek ve geriletmek, dünyamızı ve tüm insanlığı
bir nükleer savaĢın yıkımından korumak bugün tüm halklar için hayati
bir görev oluĢturuyor. Biz, dünya barıĢ güçlerinin eylemlerini var
gücümüzle destekliyor ve bu mücadelenin içinde yer alıyoruz.
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Bölgemiz Ortadoğu, bugün de, emperyalizmin ve siyonizmin devam
eden saldırıları ve bölgedeki gerici güçlerin buna çanak tutan
politikaları nedeniyle önemli bir gerilim ve savaĢ ocağı olmakta
devam ediyor. Emperyalistler ve Ġsrail gerici Arap rejimleriyle
iĢbirliği içinde Filistin sorununa iliĢkin olarak kendi gerici planlarını
yaĢama geçirmeye çalıĢıyorlar. Biz bu gerici planı reddediyor ve
Filistin halkının kendi topraklarında bağımsız devlet kurma hakkını
savunuyoruz.
Biz, Ġran-Irak arasında süregelen ve ancak emperyalizmin iĢine
yarayan savaĢın son bulmasını istiyor, bu ülkelerde demokrasi ve
sosyal haklar için savaĢan ilerici halk güçlerini ve ulusal demokratik
haklar için savaĢan Kürt halkını destekliyoruz.
Dört yıla yakın süredir halklarımız üzerinde terör estiren faĢist rejim,
tüm demagojisine karĢılık, insanlarımıza yaygın bir iĢsizlikten,
açlıktan, ekonomik ve sosyal çöküntünden baĢka bir Ģey getirmedi.
FaĢist rejim ülkemizi ekonomik politik ve askersel bakımdan
emperyalizme daha da bağladı. Uluslararası mali kuruluĢların bir

kâhyası gibi davranan Özal hükümeti, ülkeyi ekonomik yıkıma
götürüyor. FaĢist rejim, topraklarımızı ABD emperyalizminin komĢu
ülkelere ve kurtuluĢ hareketlerine karĢı bir saldırı rampası haline
getirdi. O, Kıbrıs'ta, Ege Denizi'nde ve doğu sınırlarında gerilimi
artıran, yayılmacı, maceracı bir politika izliyor.
Evren-Özal ikilisinin halk ve barıĢ düĢmanı bir politika izlediği
açıktır. Bugün kitleler onun gerçek yüzünü daha da iyi görmekteler.
Cunta ve onun kukla hükümeti geniĢ halk yığınlarını karĢısına almıĢtır
ve ancak süngü gücüyle ayakta durmaktadır.
Cunta sıkıĢmıĢtır ve buna karĢılık çareyi rejim, ABD emperyalizmine
daha çok bağlanmakta, kitleler üzerinde terörü artırmak-da görüyor.
Bazı sınır olayları bahane edilerek Türkiye Kürdistanı'nda estirilen
yeni terör dalgası, sınırları aĢan saldırganlık, yeni kitlesel
tutuklamalar, BarıĢ Derneği üyeleri ve aydınlar aleyhine açılan yeni
davalar, yeni idam cezaları ve infazlar bunun somut örnekleri. Cunta
bir yandan "vatanın bölünme tehlikesinde" olduğu safsatasını yayarak
dikkatleri baĢka yana çekmekte, Ģovenizmi kıĢkırtmakta, diğer
yandan, sol harekete ve diğer demokrasi güçlerine yeni saldırılar
düzenlemektedir.
Ancak tüm çabalar faĢist rejimi yıkımdan kurtaramayacaktır. Ne var
ki, faĢist rejim kendiliğinden göçüp gitmeyecek ve ülkeye demokrasi
kendiliğinden gelmeyecektir. Bunun için demokrasi
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güçlerinin birliğine, yığınların zorlu mücadelesine gerek vardır.
Bu nedenle, faĢist rejimi bir an önce iĢbaĢından uzaklaĢtırmak,
demokrasiyi getirmek ve geniĢ halk kesimlerinin acil istemlerine
cevap vermek ve halklarımızın ulusal ve sosyal kurtuluĢ yolunu
açmak için partilerimiz güçlerini birleĢtirmeye karar verdiler.
Türk ve Kürt emekçileri, barıĢ ve demokrasiden yana tüm güçler!
SOL BĠRLĠK, faĢizme karĢı olan herkesi birliğe ve mücadeleye
çağırıyor.
FaĢizmi yıkmak ve ülkeyi ekonomik çöküntüden, maceradan,
halklarımızı bunca acı ve yoksulluktan kurtarmak için birleĢelim!
10 Aralık 1984
Kürdistan Öncü ĠĢçi Partisi
Türkiye ĠĢçi Partisi
Türkiye Komünist Emek Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi
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Türkiye ve Türkiye Kürdisi anı Sol Birlik Deklarasyonu
Bugün gerek uluslararası planda, gerekse Türkiye'de büyük
tehlikelerle karĢı karĢıya bulunduğumuz tarihsel bir süreç yaĢanıyor.
Uluslararası planda emperyalizm, en baĢta da ABD emperyalizmi,
dünyayı nükleer bir felakete sürükleyecek son derece tehlikeli ve

saldırgan bir politika izliyor. Türkiye ise faĢist diktatörlüğün çizmeleri
altında tarihinin en karanlık günlerini yaĢıyor. Bir yandan ABD
emperyalizminin ve egemen gerici güçlerin dayatmalarıyla bölgede
tehlikeli serüvenlere sürükleniyor, öte yandan ekonomik ve toplumsal
bir çöküĢün içinde bulunuyor.
Genel Bunalımı DerinleĢen Emperyalizmin Saldırganlığı Artıyor
ABD emperyalizminin askeri üstünlük sağlama ve bu yolla tarihin
akıĢını tersine çevirme politikası sonucu, insanlık bir nükleer savaĢta
yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya bulunuyor. Reagan yönetiminin ve
Pentagon militarist çevrelerinin bu çılgınca politikası sonucu,
silahlanma yarıĢı dünya tarihinin bugüne kadar tanık olmadığı ölçüde
ve son derece tehlikeli bir biçimde tırmandırılıyor. ABD emperyalizmi
bir yandan silahlanma harcamalarını olağanüstü artırırken, öte yandan
dünya sosyalist sistemine karĢı bir haçlı seferi düzenlemekten söz
ediyor. Sınırlı bir nükleer savaĢın olanaklı olduğunu ve bunun
kazanılabileceğini öne sürerek, her gün yeni nükleer "ilk darbe"
silahları üretiyor. Tüm dünya halklarının aktif bir biçimde yürüttüğü
barıĢ mücadelesine rağmen, Batı Avrupa'ya yeni AB[» füzeleri
yerleĢtiriyor. ġimdi de uzayın silahlandırılması ve "yıldızlar savaĢı"
için hazırlıklar yapıyor.
ABD emperyalizminin artan saldırganlığı sadece nükleer çılgınlık
politikasıyla da sınırlı değildir. O soyunduğu dünya jandarmalığı
rolüne bağlı olarak her yerde halkların ulusal ve sosyal kurtu-
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luĢ mücadelesini zorbalıkla ve kanla bastırmak ve "yaĢamsal çıkar
bölgesi" olarak ilan ettiği ABD'den binlerce kilometre uzaklıkta
bulunan yörelerdeki halkların emperyalist boyunduruğa karĢı
mücadelesini önlemek için kanlı darbeler, gizli açık askeri
müdahaleler tezgahlıyor. Her yerde gerici ve faĢist rejimlere, askeri
diktatörlüklere politik, mali ve askeri en büyük desteği ABD
emperyalizmi sağlıyor. Son Lübnan, Grenada, Salvador ve Nikaragua
örnekleri, ABD emperyalizminin saldırganlığını nerelere kadar
vardırabileceğinin açık göstergeleridir. Bütün bu geliĢmeler,
emperyalizmin mevzilerini sürekli olarak yitirmesi sonucu derinleĢen
genel bunalımıyla birlikte saldırganlığının da arttığını gösteriyor. Bu
nedenle günümüzde dünyayı ve insanlığı bir nükleer felaketten
koruma ve emperyalizmi n saldırganlığını dizginleme mücadelesi,
insanlığın en temel hakkı olan yaĢama hakkı için mücadele demektir.
Bugün uluslararası planda en önemli devrimci görev, insanlığı nükleer
bir savaĢta yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya getiren emperyalist
çevrelere karĢı barıĢ mücadelesini yükseltmektir.
Cunta Ortadoğu'da Tehlikeli Serüvenler içindedir
FaĢist rejimin izlediği ABD emperyalizmine kölece bağımlılık
politikası ülkeyi son derece tehlikeli geliĢmelerle karĢı karĢıya
getirmiĢtir. ABD emperyalizmi Ġran-Irak savaĢından da yararlanarak
bir yandan bölgede askeri varlığını artırmaya çalıĢırken, öte yandan
NATO'nun sorumluluk alanını geniĢletmek adı altında çıkar bölgesi
olarak ilan ettiği Ortadoğu'ya doğrudan müdahale etmenin

hazırlıklarını yapıyor. ABD emperyalizmi bölgeye iliĢkin bu saldırgan
politikasında Türkiye'ye özel stratejik bir rol veriyor ve ABD yönetimi
faĢist diktatörlük altındaki Türkiye'yi bölgedeki amaçlarına uygun bir
müttefik olarak gördüklerini açıkça söylemekten çekinmiyor.
Topraklarımız ABD emperyalizminin bir silah deposu, üslerle, ikili
anlaĢmalarla ve sağladığı ayrıcalıklarla, onun sosyalizme karĢı ileri bir
karakolu, bölgedeki ilerici hareketlere ve rejimlere karĢı bir atlama
tahtası konumuna getirilmiĢtir. Emperyalizmin üsleriyle donatılmıĢ
Türkiye ve Türkiye Kürdistanı’nda yeni nükleer silahların
yerleĢtirilmesi için ABD son günlerde çabalarını artırıyor. Sosyalist
ülkelere ve komĢu ülkelerdeki ilerici hareketlere karĢı kullanılan ve
kullanılabilecek olan bu üsler ve silahlar, bir dünya savaĢı ve geniĢ
çaplı bir bölgesel savaĢta ülkemizin yanıp yıkılmasına, halklarımızın
yok olmasına yol açabilir.
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Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Bir ÇöküĢün içindedir
Son dört yıldır izledikleri ĠMF ve diğer emperyalist mali kuruluĢlara
bağımlı ekonomi politikayla Türkiye'nin emperyalizme bağımlılığını
daha da pekiĢtiren Evren-Özal çetesi, iĢsizlik korkunç boyutlar almıĢ,
pahalılık hayatı cehenneme çevirmiĢken, Ģimdi bir avuç yerli ve
uluslararası tekelci sermayenin çıkarları adına F-16'lar ve baĢka
silahlar için milyarlar harcıyor. Halkın lokmasından kesilen paralar,
yine halka karĢı kullanılıyor.

Ġlan edilirken iki yılda ekonomiyi düze çıkaracağı söylenen,
emperyalist propaganda çevrelerince "Türkiye Mucizesi" olarak
reklamı yapılan 24 Ocak ekonomik yıkım politikası, dört yılın
sonunda artan enflasyon, dayanılmaz boyutlara varan hayat pahalılığı,
iĢsizlik, yaygınlaĢan iflaslar ve gırtlağımıza kadar battığımız dıĢ borç
ile ekonomiyi top yekun bir çöküĢün eĢiğine getirdi. Ekonominin
çöküĢüne paralel olarak, toplumsal hayatın her alanında sosyal
çürümenin izleri çarpıcı bir biçimde ortaya çıkıyor. Ülkede suç
iĢlemenin, fuhuĢun olağanüstü artıĢı, burjuva basınına bile yansıyor.
Büyük Ģehirlerin sokaklarını iĢsizler, düĢkünler ve kimsesiz çocuklar
dolduruyor.
Bu Durumun Sorumlusu Emperyalizm ve Gerici Güçlerdir
Türkiye egemen sınıfları uzun yıllardır emperyalizmin güdümünde
izledikleri politikayla, Türkiye'yi ekonomik bakımdan emperyalizme
ve onların denetlediği uluslararası mali kuruluĢlara bağımlı hale
getirdiler. Bunun sonucu olarak ülkede güçlü bir sanayi kurulamadığı
gibi, köklü bir toprak reformu da yapılmadı ve tarım modernize
edilemedi. Kendi bencil çıkarlarını halkın çıkarlarının önüne koyan
egemen sınıflar Türkiye'yi saldırgan NATO askeri paktına soktular ve
diğer ikili antlaĢmalarla da ülkeyi ABD' ye ve diğer emperyalist
güçlere askeri olarak bağımlı hale getirdiler.
Kürdistan'ın büyük parçasını elinde tutan Türk egemen sınıfları, Kürt
ulusu içindeki gerici güçlerle de iĢbirliği yaparak Kürdistan'da sömürü
çarkını amansızca iĢlettiler. Kürt halkına sürekli baskı ve terör
uygulayıp, bu halkın yurtsever direniĢlerini kanla
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ezdiler ve ona, kendi dilini özgürce kullanma, kültürünü geliĢtirme de
dahil, hiçbir ulusal demokratik hak tanımadılar. Bugün de Kürt
halkının ulusal kurtuluĢ mücadelesini ezmek için her yola baĢvuruyor.
Ve saldırganlıklarını Kürdistan'ın öteki parçalarına kadar uzatıyorlar.
Ülkemizin karĢı karĢıya bulunduğu tehlike ve felaketlerin,
halklarımızın yıllardır süren acılı yaĢamının sorumlusu emperyalizm
ve onun iĢbirlikçisi gerici güçlerdir.
Tehlikeli GidiĢi Önlemek Mümkündür
Ġçinde yaĢadığımız tarihsel süreçte karĢı karĢıya bulunduğumuz
tehlikelere rağmen, bu gidiĢi önlemek mümkündür. ABD
emperyalizminin nükleer savaĢ çılgınlığının önüne geçmenin ve
saldırganlığını dizginlemenin mümkün olduğunu, tüm dünya
halklarının her geçen gün daha da yükselen barıĢ, bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesi kanıtlamaktadır, öte yandan tüm
saldırganlıklarına rağmen Reagan yönetimi ve NATO baĢları
amaçlarına ulaĢamamıĢlar ve Batı Avrupa'ya yeni atom füzelerini
yerleĢtirmiĢlerse de, barıĢ güçlerini bölmeyi ve sosyalist sistem
karĢısında askersel üstünlük sağlamayı baĢaramamıĢlardır. Ġnsanlık
barıĢı kimin tehdit ettiğini , onu kimin kararlılıkla savunduğunu,
Sovyetler Birliği'nin ise dünyayı nükleer bir felaketten korumak için
nasıl var gücünü seferber ettiğini, artık açık bir biçimde görüyor.

Ülkemizdeki faĢist diktatörlük tüm zorbalığına ve manevralarına
rağmen halklarımızın ekmek, barıĢ, bağımsızlık, özgürlük
mücadelesini ve onun direniĢ geleneklerini yok etmeyi baĢaramadı.
FaĢist diktatörlüğün attığı her adım, her geçen gün daha geniĢ güçlerin
diktatörlüğün karĢısına dikilmesinden,ulusal ve uluslararası planda
tecrit olma sürecinin geliĢmesinden,bunalımın derinleĢmesinden baĢka
bir sonuç getirmedi. FaĢist diktatörlük koĢullarında demokrasi
mücadelesi zorunlu olarak çok geniĢ güçlerin,iĢçi ve emekçi sınıfların,
orta katmanların ve çıkarları faĢist diktatörlükle çatıĢan burjuva
kesimlerin mücadelesi niteliğini alıyor. Milyonlarca Türk ve Kürt
emekçisi en acil talepleri için diktatörlüğe karĢı daha aktif ve kararlı
mücadele etmekten baĢka çıkıĢ yolu olmadığını, bugün daha iyi
kavrıyorlar. Ülkemizdeki geliĢmeler, yığınlardaki henüz birbirinden
bağımsız tek tek çıkıĢlar biçiminde de olsa artan hoĢnutsuzluğun
yerini, diktatörlüğe karĢı aktif mücadele eğiliminin almakta olduğunu
gösteriyor. Bütün bunlar faĢist diktatörlüğe son verecek güçlerin
nesnel olarak var olduğunu ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi
sağlandığında diktatörlüğü yıkmanın mümkün olduğunu gösteriyor.
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Güçlerimizi BirleĢtirmemiz Zorunludur
Ġçinde bulunduğumuz koĢullar iĢçi sınıfı ve emekçi halktan yana tüm
politik parti ve hareketleri, demokrasi ve barıĢtan yana güçleri, ülkesi
ve insanlığın geleceği için kaygı duyan her yurtseveri, tarihsel bir

sorumlulukla karĢı karĢıya getirmektedir. FaĢist diktatörlüğün
zorbalığı ve saldırganlığı, onun çok güçlü olmasından değil,
demokrasi güçlerinin bölünmüĢ ve dağınık olmasından kaynaklanıyor.
Bugün hiçbir politik güç tek baĢına ülkeyi sürüklenmekte olduğu
tehlikeli gidiĢten kurtaramaz, faĢist diktatörlüğe son veremez, ulusal
ve toplumsal kurtuluĢ yolunu açamaz. Bu nedenle güçlerimizi
birleĢtirmemiz zorunludur.
Bizler, Kürdistan öncü ĠĢçi Partisi, Türkiye ĠĢçi Partisi, Türkiye
Komünist Emek Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Kürdistanı
Sosyalist Partisi ve Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi, bu sorumluluk
duygusuyla iĢçi sınıfımıza, ve emekçi halklarımıza karĢı görevlerimizi
yerine getirebilmek, sol güçlerin dağınıklığına bir son verebilmek, en
geniĢ demokrasi güçlerinin birliğini sağlayabilmek faĢist diktatörlüğü
yıkmak, ulusal ve sosyal kurtuluĢ yolunu açabilmek için bizi
birleĢtiren ortak anlayıĢlar doğrultusunda gücümüzü birleĢtirme ve
aramızda kalıcı bir iĢbirliği oluĢturma kararı aldık.
Güncel Görev FaĢist Diktatörlüğün Yıkılmasıdır
Bugün halklarımızın ulusal ve sosyal kurtuluĢ mücadelesi önündeki en
büyük engel iĢbaĢındaki faĢist diktatörlüktür. Bu nedenle günümüzün
en acil politik görevi faĢist diktatörlüğü yıkmaktır. BarıĢçı ve
demokratik bir Türkiye’nin yolunu açmak için, Türkiye'yi
emperyalizmin saldırgan politikasına araç olmaktan kurtarmak, halkın
temel demokratik hak ve özgürlüklerini yeniden elde etmek ve
geniĢletmek, emekçilerin yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek, ekonomik
çöküĢü engellemek ve Kürt halkı üzerindeki ulusal baskıyı ortadan

kaldırmak için ülkemizin faĢist diktatörlüğün çizmeleri altından
kurtarılması zorunludur. Bu acil taleplerin yaĢama geçirilmesi ve
halklarımızın bugün karĢı karĢıya bulunduğu tehlikelerden
kurtarılması demokrasi ve barıĢtan yana tüm güçlerin ortak davasıdır.
PPKK, TĠP, TKEP, TKP, TKSP ve TSĠP, geniĢ demokrasi ve barıĢ
güçlerinin cephesinin kurulmasını amaçlıyor. Bu cephe, barıĢ ve
demokrasi yanlısı, anti faĢist Türk ve Kürt tüm güçlerin cephesi
olmalıdır. ĠĢçi sınıfının, köylülerin, esnaf ve zanaatçıların, yurtsever
güçlerin, aydınların ve gençlerin, küçük ve orta iĢletme sahiplerinin,
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diktatörlüğe karĢı çıkan ve ortak bir program çevresinde birleĢen tüm
güçlerin iĢbirliği ile, iĢçi sınıfının öncülüğündeki yığınların bağımsız,
aktif savaĢımıyla, faĢist diktatörlüğü yıkmak ve tüm bu sınıf ve
katmanlara dayanan demokrasi güçlerinin hükümetini kurmak
olanaklıdır.
PPKK, TĠP, TKEP, TKP, TKSP ve TSĠP geniĢ barıĢ ve demokrasi
güçlerinin cephesinin kurulmasına, onların ortak bir program etrafında
bir araya gelmelerine yardımcı olmak için, hiçbir ön koĢul
dayatmaksızın, milyonlarca emekçinin somut istemler uğrunda
yürüttükleri mücadele içinde, her düzeyde ve alanda eylem birliğini
gerçekleĢtirmek için aralıksız ortak çaba sarf etmeyi sürdüreceklerdir.
Türkiye'nin Toplumsal KurtuluĢ Yolu

FaĢist diktatörlük yıkıldıktan sonra kurulacak demokratik hükmet
içinde yer alsın, ya da almasın, sol güçler bu hükümetin demokratik
programı gerçekleĢtirmesi için savaĢacaklardır.
Türkiye'nin derin bunalımlardan kurtulamamasının ana nedeni
emperyalizme bağımlı kapitalizmdir. Dünya kapitalist sisteminin bir
parçası ve emperyalizme bağımlı bir ülke olan Türkiye, kapitalist
dünya sisteminin derinleĢen genel bunalımının ağır sosyal, ekonomik
ve politik sonuçlarının doğrudan etkisi altındadır. Bu doğrudan etkinin
yanı sıra Türkiye kapitalizmi sürekli bir yapısal bunalım içindedir ve
gerici egemen güçlerin bütün çabalarına karĢın Türkiye kapitalizminin
bu bunalımı aĢılamamakta, giderek derinleĢmektedir. Bugüne kadarki
geliĢmeler açıkça göstermiĢtir ki, köklü anti-emperyalist, devrimci
dönüĢümler gerçekleĢtirilmeden bunalıma son vermek ve
halklarımızın ulusal ve sosyal kurtuluĢunu sağlamak mümkün
değildir. Emperyalizmle olan her türlü bağımlılık iliĢkilerine son
veren, tekelci sermayenin elindeki büyük üretim ve ulaĢım araçlarını
kamulaĢtıran, onun toplumsal yaĢam üzerindeki ideolojik, politik
egemenliğine son veren, Kürt ulusunun kendi kaderini özgürce
belirleme hakkını tanıyan ve köklü bir toprak devrimini gerçekleĢtiren
demokratik halk iktidarı, halklarımıza ulusal ve sosyal kurtuluĢ yolunu
açacaktır. FaĢist diktatörlük yıkıldıktan sonra da partilerimizin içinde
yer aldığı devrimci güçler, iĢçi sınıfı öncülüğünde demokratik halk
iktidarı doğrultusunda mücadelelerini yukarıdaki amaçlara varmak
için sürdüreceklerdir.
Sol Güçlerin Birliği Büyük Önem TaĢıyor

FaĢist diktatörlüğün yıkılması ancak en geniĢ anti-faĢist güçlerin
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eylem ve cephe birliğinin örülmesiyle mümkündür. En geniĢ antifaĢist güçlerin eylem birliğinin sağlanmasında anti-emperyalist sol
güçler arasındaki birlik önemli bir rol oynayacak ve bu süreci daha da
hızlandıracaktır. Sol güçler arasındaki bölünmüĢlüğe ve dağınıklığa
bir son vermek, artık halklarımıza karĢı sorumluluk duyan herkes için
ertelenemez bir görev olmuĢtur. Sol hareketin önündeki temel sorun
halkın güvenini daha geniĢ ölçüde kazanmaktır ve bu da ancak sol
güçler arasındaki güç ve eylem birliğinin sağlanmasıyla mümkündür.
PPKK, TĠP, TKEP, TKP, TKSP ve TSĠP, sol güçlerin aralarında
ideolojik ve politik birçok konuda görüĢ ayrılıkları olmakla birlikte,
onları birleĢtiren ortak noktaların çok daha fazla olduğu
inancındadırlar. Tüm bu güçler Ģu veya bu biçimde emperyalist
bağımlılığa son verme, Türkiye'deki kapitalizmi aĢma, ulusal sorunu
çözme ve sosyalizme yönelme hedefinde birleĢiyorlar. Antiemperyalist sol güçler arasındaki birlik eğilimi daha da güçleniyor. Ve
inanıyoruz ki, eğer sol güçler ortak noktaları öne çıkaran, karĢılıklı
güvene dayalı, eĢit hak temelinde iliĢkilerin kurulması doğrultusunda,
rekabetin ve karĢılıklı bloklaĢma eğiliminin yerine, ortak güçleri ana
düĢmana karĢı mücadeleye yönelten bir politik tutum takınabilirlerse,
sol güçlerin eylem birliğinin sağlanması zor olmayacaktır. PPKK,
TĠP, TKEP, TKP, TKSP ve TSĠP, sol güçlerin eylem birliğinin

sağlanmasına yardımcı olmak ve üzerlerine düĢen ortak
sorumluluklarını yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklardır.
Önümüzdeki Zorlu Mücadeleye Hazırlıklı Olmalıyız
Türkiye ve Türkiye Kürdistanı’nda ki geliĢmeler faĢist diktatörlüğün
kendiliğinden yıkılmasını, rejimin liberalleĢmesini veya demokrasiye
dönülmesini beklemenin boĢ bir hayal olduğunu bir kez daha
göstermiĢtir. Bunalım derinleĢtikçe faĢist diktatörlüğün zorbalığı ve
saldırganlığı daha da artıyor. ĠĢçi sınıfının, köylülüğün, diğer emekçi
halk kesimlerinin mücadelesi yükselmeden, anti-faĢist geniĢ
demokrasi güçlerinin eylem birliği sağlanmadan, Türk ve Kürt
emekçilerin ortak mücadelesi olmadan bu diktatörlüğü yıkmak ve
demokrasiyi kurmak mümkün değildir. Bu nedenle uzun ve sert bir
sınıf mücadelesini, her türlü fedakarlığı göze almadan, halklarımızın
aktif ve yığınsal mücadelesi olmadan faĢist diktatörlük yıkılıp
demokrasinin yolu açılamaz.
PPKK, TĠP, TKEP, TKP, TKSP ve TSĠP, halklarımızın bu zorlu
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mücadelesini örgütlemek, onun günlük ekonomik, demokratik, sosyal
haklar uğrundaki mücadelesini en büyük kararlılıkla desteklemek ve
bu mücadelenin ülke çapında yaygınlaĢması ve diktatörlüğe karĢı tek
bir kanalda birleĢmesi için en ön saflarda mücadele etmek,
halklarımızın faĢizme karĢı yürüttüğü mücadelede örgütlülük
düzeyinin ve savaĢ yeteneğinin yükseltilmesine yardımcı olmak

amacıyla güçlerini birleĢtirme kararındadırlar. PPKK, TĠP, TKEP,
TKP, TKSP ve TSĠP aynı amaçlar doğrultusunda tüm barıĢ ve
demokrasi güçlerini ortak mücadeleye çağırıyor.
Kürdistan öncü ĠĢçi Partisi Genel Sekreteri Serhad Dicle
Türkiye ĠĢçi Partisi Genel BaĢkanı Behice Boran
Türkiye Komünist Emek Partisi Genel Sekreteri Teslim Töre
Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Haydar Kutlu
Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Kemal Burkay
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi Genel BaĢkanı Ahmet Kaçmaz
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Demokratik Güç birliği Platformu
Demokratik Güç birliği Platformunun temel amacı aĢağıdaki ivedi
istemlerin yaĢama geçmesini sağlamak için ortak savaĢım
yürütmektir:
- FaĢist diktatörlüğe son vermek, onun kukla parlamentosunu ve
hükümetini dağıtmak ve geniĢ anti-faĢist demokrasi ve barıĢ
güçlerinin temsilcilerinden oluĢan bir hükümet kurmak;
- Cuntanın faĢizmi kurumlaĢtırmak amacıyla çıkardığı ve halka süngü
gücüyle dayattığı, baĢta anayasa olmak üzere tüm baskı yasalarını
kaldırmak, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan demokratik
bir anayasa hazırlamak;
- Sıkıyönetime son vermek, idam ve iĢkenceleri durdurmak;

- Zindanlardaki tüm anti-faĢist ve demokrat siyasi tutukluları
serbest bırakmak, genel af çıkarmak;
-. Yurt dıĢına çıkmak zorunda bırakılan ve yurttaĢlıktan çıkarılan
politik göçmenlere yurttaĢlık haklarını geri vermek ve serbestçe
ülkeye geri dönmelerini sağlamak;
- BaĢta cuntacı generaller olmak üzere faĢizmin tüm elebaĢılarını,
faĢist katilleri, iĢkencecileri yargılamak ve hak ettikleri cezalara
çarptırmak;
- FaĢist çetenin öldürdüğü devrimci yurtsever, demokrat insanların
ailelerine, iĢkencelerde sakat edilenlere ve baĢka türden zarara
uğrayanlara tazminat ödemek;
- MĠT, Kontr-Gerilla ve benzeri tüm faĢist örgüt ve odakları
dağıtmak;
- KiĢi ve konut dokunulmazlığını, düĢünce, söz, basın, örgütlenme,
toplantı ve gösteri vb. temel hak ve özgürlükleri eksiksiz tanımak;
- FaĢist örgütler dıĢında tüm siyasi partilere, sendikalara, demokratik
kitle ve meslek örgütlerine serbestçe faaliyet hakkı tanımak, gasp
edilmiĢ mallarını geri vermek;
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- Genel oyun, adil biçimde parlamentoya yansımasını sağlayacak
demokratik bir seçim sistemini getirmek, seçme yaĢını onsekize,
seçilme yaĢını yirmi bire indirmek;

- Yerel yönetim organlarının halk tarafından seçilmesi ve yine halk
tarafından geri alınabilmesini sağlamak, bu organların demokratik
iĢleyiĢini engelleyen her türlü merkezi müdahale ve kısıtlamayı
kaldırmak;
- Yargılama usul ve ceza yasalarını her türlü anti-demokratik
hükümlerden temizlemek, mahkemelerin bağımsızlığını, yargıç ve
savcı teminatını tam olarak tanımak;
- Üniversite özerkliğini tam olarak sağlamak, bilimsel araĢtırma
önündeki her türlü kısıtlayıcı hükmü kaldırmak, görevlerinden
uzaklaĢtırılan veya üniversiteleri terk etmek zorunda kalan öğretim
üyelerinin görevleri baĢına, öğrencilerin ise okullaĢma
dönmelerini sağlamak;
- TRT'yi özerk bir yapıya kavuĢturmak, faĢist-militarist unsurlardan
temizlemek;
- Devlet aygıtını faĢist-ırkçı unsurlardan ve emperyalizmin
ajanlarından temizlemek, cunta tarafından görevlerinden
uzaklaĢtırılan demokrat ve yurtsever memurların görevleri baĢına
dönmelerini sağlamak;
- Emperyalist çevrelerin ve bir avuç yerli tekelin çıkarına yürütülen,
iĢçi ve emekçi halk yığınlarını sefalete, orta katmanları yıkıma ve
sanayii çöküntüye götüren ekonomik politikaya son vermek; iĢsizliğe
karĢı önlemler alacak.halkın ekonomik, sosyal, kültürel yaĢam
düzeyini yükseltmeyi, ulusal gelirin emekçiler yararına daha adaletli
dağılımını amaçlayacak bir ekonomik ve sosyal politika uygulamak;

- Tekellerin ekonomik ve toplumsal yaĢam üzerindeki
egemenliklerini sınırlamak; teĢvik, pirim, vergi iadesi vb. adlar altında
devlet bütçesinden tekellere kaynak aktarımını önlemek; ĠMF,
Dünya Bankası, OECD ve benzeri uluslararası ekonomik ve mali
kuruluĢlarla yapılmıĢ ve Türkiye ekonomisini emperyalizme bağımlı
hale getiren eĢitsiz anlaĢmaları iptal etmek; tüm ülke ve
uluslararası kuruluĢlarla eĢit, karĢılıklı yarara dayanan iliĢkiler
kurmak;
- Ġktisadi devlet teĢekküllerinin varlığını korumak, bunların mal
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ve hizmetlerinin tekellere peĢkeĢ çekilmesini önlemek; ekonomide,
sanayi ve tarımda, ekonomik bağımsızlığı sağlayacak, yapısal
bozuklukları giderecek planlı bir kalkınma politikası izlemek;
- 12 Eylül sonrası iĢçi haklarına getirilen tüm kısıtlamaları
kaldırmak, politik ve sendikal nedenlerden ötürü iĢten atılan iĢçilerin
eski iĢlerine dönmelerini sağlamak;
- Tüm çalıĢanlara genel, siyasi ve dayanıĢma grev hakkı da dahil
olmak üzere eksiksiz grevli, toplu sözleĢmeli sendikal haklar
sağlamak, lokavtı yasaklamak;
- Asgari ücreti günün koĢullarına uygun bir düzeye yükseltmek;
- Toplumun tüm kesimlerini kapsayan çağdaĢ bir sosyal güvenlik
sistemi kurmak, sigortasız iĢçi çalıĢtırmayı yasaklamak, çalıĢma
koĢullarını ĠyileĢtirerek ve iĢ güvenliğini sağlayacak önlemler

almak, emeklilerin durumunu ĠyileĢtirmek, yardıma muhtaç yaĢlı,
sakat ve yetimleri devlet güvencesi altına almak;
- ÇalıĢma hayatında kadınlar üzerindeki ağır baskı ve sömürüye son
vermek, eĢit ĠĢe eĢit ücret, iĢ bulmada ve terfide fırsat eĢitliği
korunmasını, kreĢler açılmasını sağlamak;
- Vergi kaçakçılığını önlemek ve vergi sistemini çalıĢan halk
kesimlerinden yana yeniden düzenlemek;
- Toprak ve tarım reformunu gerçekleĢtirmek, her köylü ailesini
yeterli toprağa kavuĢturmak, köylü iĢletmelerine ucuz fiyat ve
düĢük faizli krediyle gübre, ilaç, tohumluk, araç ve gereç sağlamak,
üretimden satıĢa kadar her alanda gönüllülük temelinde
kooperatifleĢme hareketini desteklemek, taban fiyatlarını köylünün
emeğini değerlendirecek bir biçimde saptamak;
- Esnaf ve zanaatkarları, küçük ticaret ve sanayii koruyucu önlemler
almak, onlara ucuz ve yeter kredi sağlamak;
- Fiyatları denetim altına alacak, tüketiciyi koruyacak ve
vurgunculuğu önleyecek tedbirler almak;
- Kiraların denetlenmesi, konut üretiminin devletin ana görevlerinden
biri olarak emekçilere sağlıklı, düĢük kiralı, sağlam konutların
sağlanması için çalıĢmak;

konut kooperatiflerinin geliĢtirilmesini

desteklemek;
- Kürt halkı üzerindeki ulusal baskıya son vermek, onun ulusal
demokratik haklarını sağlamak ve tüm ulusal azınlıkların dil ve
kültürlerini geliĢtirmelerinin önündeki engelleri kaldırmak;

- Eğitim sistemini ırkçı-Ģoven karakterden arındırmak, demokratik bir
öze kavuĢturmak; basın-yayın, sanat ve kültür faaliyetleri üzerindeki
her türlü yasak ve sansürü kaldırmak; bilim, kültür ve sanatın
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emperyalist, Ģoven ve ahlak dıĢı yozlaĢtırmalara karĢı korunması,
ÇağdaĢ, insancıl ve demokratik niteliğinin güçlendirilmesi için devlet
tarafından desteklenmesini sağlamak;
- Emperyalizme bağımlı dıĢ politikaya son vermek, dünya barıĢını,
yumuĢama ve silahsızlanma sürecini güçlendiren bağımsız bir dıĢ
politika izlemek; komĢularımızla ülkelerin toprak bütünlüğüne,
egemenliklerine saygı ve ĠçiĢlerine karıĢmama prensipleri temelinde
saldırmazlık anlaĢmaları imzalamak; komĢularımızla ve tüm diğer
ülkelerle karĢılıklı yarar ve eĢitlik temelinde çok yönlü iliĢkiler
kurmak;
- ABD'ye Türkiye'ye istediği gibi müdahale etme ve onu saldırgan
amaçları doğrultusunda kullanma olanağı veren Savunma iĢbirliği
AnlaĢması, Mutabakat Belgesi ve aynı nitelikteki diğer gizli veya açık
ikili anlaĢmaları iptal etmek;
- Topraklarımızın ABD ve NATO çıkarları Ġçin komĢu ülkelere karĢı
bir saldırı üssü olarak kullanılmasını önlemek; ABD "Çevik
Kuvvetlerinin" topraklarımıza yerleĢtirilmesine, varolan üslerin
geniĢletilmesi giriĢimlerine, AWACS casusluk uçaklarının ülkede
barındırılmasına ve bölgede gizli ya da açık yeni saldırgan askersel

blok kurma giriĢimlerine karĢı çıkmak; Kürdistanın diğer parçalarına
ve komĢu ülkeler halklarına karĢı izlenen saldırı ve gerginlik
politikasını terk etmek;
- Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'na yeni ABD füzelerinin ve diğer
nükleer silahların yerleĢtirilmesini engellemek, varolanları sökmek;
- Sosyalist ülkelere karĢı dostluk ve iĢbirliği politikası Ġzlemek;
Dünyamızda barıĢ ve yumuĢama yanlısı güçlerle dayanıĢma içinde
olmak, emperyalistlerin gerginliği arttırıcı, silahlanmayı tırmandırıcı
politikasına karĢı çıkmak;
- Askeri harcamaları azaltmak, bütçenin aslan payının saldırgan ve
militarist amaçlarla silah alımına harcanmasını Önlemek, bu paraları
yeni iĢ alanları açmada, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kullanmak;
- Ortadoğu'da ulusal ve sosyal kurtuluĢ savaĢı veren halklarla
dayanıĢma içinde olmak, Filistin ve Kürt halkının ulusal demokratik
mücadelesini desteklemek;
- Kıbrıs Türk ve Rum halklarının yürüttüğü, Kıbrıs'ın tüm yabancı
asker ve üslerden arındırılması, adanın bağımsızlığı, bağlantısızlığı,
toprak bütünlüğü ve egemenliğinin uluslararası anlaĢmalarla garanti
altına alınması ve iki halkın eĢit haklarla kardeĢçe birlikte yaĢaması
uğrundaki ortak mücadelesini desteklemek; Kuzey Kıbrıs'ta sözde
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bağımsız Türk devleti kurma giriĢimlerine karĢı çıkmak;

- Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaĢmazlıkların, ABD ve
NATO'nun karıĢması olmaksızın iki ülkenin hak eĢitliği ve
uluslararası hukukun uygulamaları temelinde, barıĢçıl görüĢmeler
yoluyla çözülmesini desteklemek.
Demokratik Güç birliği Platformu, yukarıdaki istemler doğrultusunda
iĢçi ve emekçi halkın aktif, örgütlü ve yığınsal mücadelesini temel
alan, faĢist diktatörlüğe karĢı geniĢ demokrasi ve barıĢ güçlerinin
birliğini sağlama yolunda kalıcı bir güç birliği oluĢturmayı
amaçlamaktadır. Demokratik Güç birliği Platformu bu amaç ve
istemler üzerinde anlaĢan tüm politik parti ve akımların eĢit haklar
temelinde katılımına açıktır. Demokratik Güç birliği Platformu bu
taleplerin tümünü kabul etmeseler bile, bunlardan herhangi biri
uğrunda mücadele etmek isteyen güçlerle, onlar faĢist diktatörlükle
uzlaĢmayı reddettikleri ve demokratik güçlerle, sol güçlerle iĢbirliğine
yanaĢtıkları ölçüde, onların bu mücadelesini desteklemeye, eylem
birliği yapmaya ve omuz omuza ortak bir savaĢım yürütmeye hazırdır.
Kürdistan Öncü ĠĢçi Partisi Genel Sekreteri Serhat Dicle
Türkiye ĠĢçi Partisi Genel BaĢkanı Behice Boran
Türkiye Komünist Emek Partisi Genel Sekreteri Teslim Töre
Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Haydar Kutlu
Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Kemal Burkay
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi Genel BaĢkanı Ahmet Kaçmaz
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